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Beste inwoner
In naam van ons voltallige N-VA-bestuur
wil ik u en iedereen die u dierbaar is een
gelukkig en gezond 2021 toewensen.
Laat ons hopen dat het niet zo’n
rampjaar wordt zoals 2020.
Als deel van de meerderheid is het onze
taak om de mensen die het moeilijk
hebben zoveel mogelijk te ondersteunen.
Zowel op ﬁnancieel- als sociaal vlak
moeten we inspanningen leveren. Zo
was er de introductie van een cadeaubon
ter ondersteuning van de lokale middenstand en het voorzien van studeerplekken
in de Kollebloem.
Hoopvol vooruitblikken
Via andere kanalen lieten we u al laten
weten dat onze nieuwjaarsreceptie
jammer genoeg afgelast is. In het eerste
deel van 2021 zullen er nog een hoop
beperkingen zijn. Maar met een hoopvolle
vaccinatieperiode in het vooruitzicht,
kunnen we toch al beginnen dromen van
een heropleving van ons sociale leven.
Ik verslikte me bijna in mijn kofﬁe toen ik
hoorde van de plannen om de Heusdenkoers op een zaterdag te laten plaatsvinden. Gelukkig werd dat na overleg
tussen de organisatoren en de bevoegde
schepenen opnieuw op dinsdag gepland,
als afsluiting van de kermis. Tradities zijn
er om in ere gehouden te worden. Dat en
nog vele andere nieuwtjes kan u verderop
in dit blad lezen. Veel leesplezier!
Christ De Baere
Voorzitter

De wandeling wordt wegens succes verlengd tot het einde van de krokusvakantie.

Openluchtfototentoonstelling schot in de roos
2020 was een jaar van afwachten,
verschuiven en annuleren van geplande
activiteiten. Intussen puren we verse
moed uit enkele nieuwe initiatieven
die eind vorig jaar het levenslicht zagen.
Onze openluchtfototentoonstelling
bijvoorbeeld. De wandeling, die in
samenwerking met Natuurpunt wordt
georganiseerd, was tot nog toe een groot
succes.

“We zijn dan ook ingegaan op het voorstel
van Natuurpunt om de wandeling te
verlengen tot het einde van de krokusvakantie”, vertelt een fiere schepen van
Toerisme Wim Raman. “Meer dan 5.000
mensen maakten intussen al de mooie
natuurwandeling, bewonderden de
prachtige foto’s en maakten kennis met de
Natuur Educatieve Site”, voegt hij er nog
aan toe.

Koop lokaal!
Ook de lancering van de cadeaubon ‘Een
hart voor 9070’ geniet veel bijval, ondanks
het feit dat de start van de verkoop niet
gelinkt was aan de eindejaarsactie zoals
voorzien. De bon kan besteed worden bij
een vijftigtal van onze lokale handelaars.
“Schenk een cadeaubon aan iemand en
steun op die manier onze lokale
handelaars”, roept schepen Raman op.
Enkele belangrijke weetjes over de ‘Een hart voor 9070’-cadeaubon:
• Een jaar lang geldig
• Kan zowel gedeeltelijk als volledig opgebruikt worden
• Deelnemende handelaars kan je herkennen aan hun specifieke sticker (zie foto)
• Er staat ook een lijst van deelnemers op de gemeentelijke webstek

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 januari.
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Ook dit jaar kan u op onze inzet rekenen!
Naast onze schepenen, zetten ook onze gemeenteraadsleden en de leden van het BCSD dit jaar opnieuw hun beste beentje voor.
Raymond Roels is lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Het comité is bevoegd voor
de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van
maatschappelijke dienstverlening en integratie.
Raymond Roels
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
Gemeenteraadslid Hildegard Van Rompu is lid van de commissies Milieu, Intergemeentelijke
Samenwerking en Deontologie. Hildegard blijft vooral de stand van zaken wat betreft de zorgband Leie
en Schelde nauwgezet opvolgen. Als voormalig OCMW-raadslid was ze betrokken bij de opstart en de
visie voor Destelbergen. Als kinderbegeleider is Hildegard ook erg begaan met de schoolraden en de
werkgroep Kinderopvang.
Hildegard Van Rompu
Gemeenteraadslid

€

Koen Van Hende
Gemeenteraadslid

€

Gemeenteraadslid Koen Van Hende is voorzitter van de commissie Algemeen Beleid en Financiën.
Daar kijkt hij strikt toe op de financiën van de gemeente. Ook wil hij in die commissie tijd maken
om grotere dossiers, zoals de nieuw te bouwen gemeenteschool in Destelbergen-centrum en site
Bergenmeersen, op tijd te bespreken om zo de openbaarheid van bestuur te waarborgen. Als voorzitter van
de commissie Milieu wil Koen de omslag naar het ‘vervuiler betaalt-principe’ verderzetten zonder dat het
een platte belastingverhoging wordt. Milieubewust leven en goed sorteren moet beloond worden.
€

Fractievoorzitter in de gemeenteraad Emmanuel Anciaux is lid van de Politieraad en voorzitter van de
Mobiliteitscommissie. De commissie formuleert adviezen naar het college. Ze komt op regelmatige
tijdstippen samen, maar kan ook in spoed bijeengeroepen worden. De commissie ijvert over de
partijgrenzen heen voor een verkeersveilig maar vlot verkeer en een aangepast mobiliteitsbeleid.
Emmanuel wil zoveel mogelijk verkeersknelpunten in onze gemeente oplossen.
Emmanuel Anciaux
Fractievoorzitter

Een hoopvol 2021
Nu we het nieuwe jaar moeten starten zonder gebruikelijke nieuwjaarsdrink, richt N-VA-schepen van Feestelijkheden Wim
Raman zich graag even tot alle vrijwilligers uit de dekenijen, kermis- en andere buurtcomités.
“Laten we hoopvol zijn en ervan uit gaan dat de vaccinaties ervoor kunnen zorgen dat het
kermisseizoen, dat start vanaf Hemelvaart, dit jaar een normaal verloop zal hebben.
Onze gemeente blijft jullie maximaal ondersteunen, zowel materieel als financieel.”
“Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat de vele vrijwilligers van al onze verenigingen
uitermate belangrijk zijn. Jullie zorgen voor de sociale cohesie en het samenhorigheidsgevoel in onze mooie gemeente. Hartelijk dank daarvoor en hopelijk tot binnenkort!”

destelbergen@n-va.be
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Gents circulatieplan
De recente plannen van de stad Gent hebben voor heel wat commotie gezorgd in onze gemeente, meer bepaald op het
Eenbeekeinde en in Heusden. Gent wil de verkeersafwikkeling bijsturen in delen van Dampoort en Oud-Gentbrugge.
Na die bekendmaking riep voorzitter Emmanuel Anciaux de
Mobiliteitscommissie in spoed bijeen. Alle partijen konden
hun bedenkingen en grieven overmaken aan een uitgenodigde
mobiliteitsexpert van de Stad Gent. Want laten we wel wezen, de
plannen hebben een gigantische impact op de verkeersdrukte en
de verkeersveiligheid van Destelbergen.

Toenemende verkeersdruk in onze gemeente
Eénrichtingsverkeer op de Dendermondesteenweg (de hoofdas
voor onze inwoners richting Gent) zal voor een pak meer verkeer
in de Admiraalstraat zorgen, de toegangsweg naar de Land
van Waaslaan. Het idee van de Gentse dienst Mobiliteit dat
alle verkeer dan maar langs Antwerpsesteenweg, R4, E17 en
Brusselsesteenweg naar de stad moet, zal ongetwijfeld voor toenemende verkeersdruk zorgen in Destelbergen-dorp en in
de Meersstraat en Aelmeersstraat in Heusden. En dan hebben
we het nog niet eens gehad over het sluipverkeer dat het Eenbeekeinde binnenkomt via de Nijverheidskaai. Verschillende
straten in onze gemeente zullen noodgedwongen veranderen van
bestemmingsverkeer naar doorgaand verkeer.
Emmanuel Anciaux: “Het spreekt voor zich dat onze N-VAafdeling die plannen met argusogen volgt. Wij zijn bezorgd over

“Onze N-VA-afdeling is bezorgd over de impact van de Gentse plannen”,
zegt voorzitter van de Mobiliteitscommissie Emmanuel Anciaux.

de impact die dat voor onze gemeente kan betekenen. Het is
zaak om zo kort mogelijk op de bal te spelen en zo intensief
mogelijk te overleggen met de betrokken diensten van onze
buren uit Gent.”

Destelbergen-Heusden blokt

De feestdagen zijn niet alleen een sfeervolle en gezellige periode, veel studenten zitten ook volop met hun neus in de boeken voor
de examens in januari. Al in december 2019 kreeg de jeugddienst de vraag om studeerplekken in te richten. Het was dan ook iets
wat hoog op het to-dolijstje van schepen Eva Rombaut stond.
Door de coronacrisis was het inrichten van een studieruimte
tijdens de paasvakantie niet mogelijk. Ook in de maanden mei
en juni waren de cijfers helaas niet goed genoeg om aan de
studentenwensen te voldoen. Afgelopen december volgde een
omzendbrief van ministers Weyts, Dalle en Somers met groen
licht voor stille studeerplekken.

Online inschrijven
Onze schepen bleef niet bij de pakken zitten. Alles was in
gereedheid gebracht om, met respect voor de geldende afstandsen veiligheidsregels, in kaart te brengen hoeveel personen we in
de Kollebloem en zaal Berghine konden onderbrengen. De week

vóór de kerstvakantie konden studenten zich inschrijven om
daar een plekje te bemachtigen. Op die manier kreeg men een
mooi overzicht van de totale vraag.
“Een twintigtal studenten hebben van 21 december tot en met
31 januari kunnen genieten van de rust en het mooie, groene
uitzicht in de Kollebloem om zich optimaal te concentreren op
hun leerstof”, meldt schepen van Jeugd Eva Rombaut. “Er waren
voldoende stopcontacten, wifi, ontsmettingsalcohol en dergelijke
voorzien zodat veilig studeren mogelijk was. Hopelijk kunnen
we dat initiatief in een volgende blokperiode nog uitbreiden.”

www.n-va.be/destelbergen

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid
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